
ــة إن  الداخلي ــوزارة  ب ــدر  ــال مص ق
ميليشيات تابعة للمدعو طارق عفاش 
ــة التهدئة  ــود لجن ــال جه قامت بإفش
ــيايس  ــكلة من رئيس املجلس الس املش
األعىل وقامت بخرق االتفاق واالعتداء 

عىل املواطنني يف بعض أحياء العاصمة 
صنعاء.

ــبأ)  وحذر املصدر يف ترصيح لـ (س
ــالل بأمن  ــض باإلخ ــاعي البع من مس
ــتنكرا النفري  ــتقرار العاصمة ..مس واس

ــة  التحريضي ــوات  والدع ــي  اإلعالم
للتفريط باألمن واالستقرار.

ودعا املصدر املواطنني كافة ورشفاء 
ــك  تل وراء  ــرار  االنج ــدم  ع إىل  ــن  اليم
الدعوات التخريبية التي تسعى إلثارة 
ــتقرار  ــن واالس ــالل باألم ــة واإلخ الفتن
ــع  ــاون م ــن والتع ــداء الوط ــح أع لصال
ــتقرار  الدولة للحفاظ عىل األمن واالس

ومنع التخريب.
ــاء واألحرار  ــدر بالرشف ــاب املص وأه
ــعبي إىل القيام بواجبهم  يف املؤتمر الش
للحفاظ عىل وحدة الصف ومنع سفك 
ــتقرار  ــاظ عىل أمن واس ــاء والحف الدم
ــتثنائية  الوطن يف مرحلة تاريخية واس
ــدوان خارجي هو  ــة يف ظل ع وحساس

أكرب مستفيد من هذه الفنت.

صنعاء - سبأ 
ــة وزير األعالم أحمد  أدان ناطق الحكوم
ــت املواطنني  ــي طال ــداءات الت ــد، االعت حام
ــاء، من قبل  ــن بالعاصمة صنع ــال األم ورج
ــام والقانون وال  ــن النظ ــة ع ــيا خارج مليش
تتبع أي مؤسسة عسكرية أو أمنية رسمية.

ــيا  ــالم " إن هذه املليش ــر اإلع ــال وزي وق
ــح  ــارق صال ــو ط ــرة املدع ــت إم ــل تح تعم
ــهداء والجرحى جراء  ــدد الش ــي بلغ ع والت
ــارب 50 ما بني  ــى اآلن ما يق ــم حت اعتداءاته

شهيد وجريح ..

الناطق باسم حكومة اإلنقاذ:
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رابطة علماء اليمن تدعو إلى الوقف الفوري الطالق النار واالحتكام للعقل والحكمةرابطة علماء اليمن تدعو إلى الوقف الفوري الطالق النار واالحتكام للعقل والحكمة
طالبت الدولة القيام بدورها يف الحفاظ على األمن واالستقرار

صنعاء/ سبأ 
ــن  اليم ــاء  علم ــة  رابط ــت  دع
ــار  الن ــالق  إلط ــوري  الف ــف  الوق إىل 
ــق العقل وداعي  ــكام إىل منط واالحت

الحكمة .
ــول  ح ــان  بي يف  ــة  الرابط ــت  وقال
ــة  ــتجدات بالعاصم ــداث واملس األح
صنعاء" تابعنا ونتابع األحداث التي 
ــق  ــاء بقل ــة صنع ــري يف العاصم تج
ــبِّبه هذه  ــديد وما تُس بالغ وأسف ش
ــوف وإقالق  ــداث األليمة من خ األح
ــن  لألم ــة  وزعزع ــة  العام ــكينة  للس
ــراد األعداء  ــق مل ــتقرار وتحقي واالس

ــدة  بالوح رشاً  ــون  يرتبص ــن  الذي
ــرون مثل هذا اليوم  الداخلية وينتظ
ــنونه  ــارغ صربهم إضافة إىل ما يش بف
ــعب  الش ــىل  ع ــم  غاش ــدوان  ع ــن  م

اليمني".
ــم لم  ــوم أنه ــن املعل ــت " م وأضاف
ــة وال مكوناً  ــة دون فئ ــتهدفوا فئ يس
ــعب  ــتهدفون الش دون مكون بل يس
ــتثناء ونحن  ــي بأكمله دون اس اليمن
ــغ  ــفنا وبال ــا وأس ــن قلقن ــرب ع إذ نع
ــقطوا  ــا عىل الضحايا الذين س حزنن
ــد النبي صىل  عقب االحتفالية بمول
ــض  ــن بع ــلم م ــه وس ــه وآل ــه علي الل
األشخاص املتهورين الذين يحققون 
ــدوان ما  ــم للع ــم وترصفاته بحماقته

يريد".

كسر زحف واسع للجيش ومرتزقته على حامضة الشمالية والجنوبية رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من كسر زحف واسع للجيش ومرتزقته على حامضة الشمالية والجنوبية رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من ٣٠٣٠ غارة غارة
اقتحام مواقع التبة الحمراء والقمامة وتدمري آليتني للعدو بجزيان

ــش واللجان  ــال الجي ــرس أبط ك
الشعبية أمس زحفا واسعا للجيش 

السعودي ومرتزقته بجيزان.
ــة  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــبأ) أن أبطال  ــة (س ــاء اليمني األنب
ــعبية تمكنوا  ــش واللجان الش الجي
ــش  ــع للجي ــف واس ــرس زح ــن ك م
ــه عىل حامضة  ــعودي ومرتزقت الس

الجنوبية والشمالية.
ــار املصدر إىل تزامن الزحف  وأش
ــدوان بأكرث  ــريان الع ــارات لط مع غ
ــن 30 غارة واالباتيش بأكرث من 40  م
صاروخا والتحليق املكثف للطريان 

باألسلحة  ــيط  وتمش ــيس  التجس
الثقيلة واملتوسطة والخفيفة.

ــدر أن العدو تكبد  كما أكد املص
ــدة والعتاد ..  ــائر كبرية يف الع خس
الفتا إىل أن الزحف استمر من قبل 
ــاعة التاسعة من  الفجر حتى الس

صباح يوم أمس.
ــش  ــال الجي ــذ أبط ــك نف إىل ذل
ــس عملية  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــة الحمراء  ــىل مواقع التب نوعية ع
ــري آليتني  ــزان وتدم ــة بجي والقمام

سعوديتني.

تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في ا�رواح والعتاد بصرواح ونهمتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في ا�رواح والعتاد بصرواح ونهم
يف عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان

ــدوان  ــن مرتزقة الع ــدد م ــي ع لق
ــريان  ــس بن ــم أم ــعودي مرصعه الس
الجيش واللجان الشعبية يف منطقة 

املخدرة بمديرية رصواح بمأرب.
ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــبأ) أن وحدات  ــاء اليمنية (س األنب
ــذت عملية  ــش واللجان نف من الجي
ــة  للمرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي
ــىل  قت ــم  وكبدته ــدرة  املخ ــة  بمنطق

وجرحى.
ــال الجيش واللجان  كما نفذ أبط
ــعبية أمس عملية هجومية عىل  الش
ــع مرتزقة العدوان يف وادي نملة  مواق

ــم غرب  ــيكي بحريب نه ــة الش وتب
مأرب.

ــكري لوكالة  ــار مصدر عس وأش
أن  إىل  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
ــائر  ــدوا خس ــدوان تكب ــة الع مرتزق
ــالل  خ ــاد  والعت األرواح  يف  ــرية  كب

العملية الهجومية.
ــرصع القيادي  ــدر م ــد املص وأك
ــد الدعوس  ــو خال ــة املدع يف املرتزق
ــا  ــوى العدوان رئيس ــف من ق واملكل
لعمليات اللواء 310 بنريان الجيش 

واللجان الشعبية يف نهم.

ناطق القوات المسلحة: الجيش وا�من يقومان بواجبهما في ضبط ا�من ومواجهة المؤامرةناطق القوات المسلحة: الجيش وا�من يقومان بواجبهما في ضبط ا�من ومواجهة المؤامرة
مصدر عسكري يعلن التأمين الكامل لعدد من المعسكرات بالعاصمة ومحيطهامصدر عسكري يعلن التأمين الكامل لعدد من المعسكرات بالعاصمة ومحيطها

 /  سبا
ــن تمكن  ــكري ع ــن مصدر عس أعل
ــكيل  ــني ال ــن التأم ــن م ــش واألم الجي
ــف واملباني  ــكرات واملواق ــدد املعس لع
ــيات  التي كانت تتحصن فيها امليليش
ــاء  صنع ــة  العاصم يف  ــة  التخريبي

ومحيطها ويف بعض املحافظات.
ــيطرة  ــح املصدر بأنه تم الس وأوض
ــكر ريمة  ــل عىل معس ــني الكام والتام
ــكر  ومعس ــيص  املل ــكر  ومعس ــد  حمي
ــت  بي ورشاز  ــق  توفي ــة  وتب ــواد  الس
ــاء  ــن األحي ــدد م ــري ع ــر  وتطه األحم

ــيات  واملناطق التي تتمركز بها املليش
ــياق مواجهة املؤامرة  التخريبية يف س
ــا  ــوم به ــي تق ــب الت ــال التخري وأعم

املليشيات التخريبية .

ــمي  ــد الناطق الرس ــه أك ــن جهت م
ــد الركن رشف  ــلحة العمي للقوات املس
ــش واألمن هما  ــب لقمان، أن الجي غال
ــتباب  ــن اس ــدان ع ــؤوالن الوحي املس
ــة العاصمة  ــتقرار يف أمان ــن واالس األم

وبقية املحافظات.
ــح  ــان يف ترصي ــد لقم ــال العمي وق
ــبأ) " إن  ــاء اليمنية (س ــة األنب لوكال
قوات األمن ستقوم بدروها ولن يرضها 
ــاك،  هن أو  ــا  هن ــاغب  مش أي  ــور  ته
والوضع يف أمانة العاصمة اعتيادي".
التفاصيل صفحة 02التفاصيل صفحة 02البقية صفحة 02
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الملتقى اWسالمي يدعو إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخليةالملتقى اWسالمي يدعو إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
 صنعاء / سبأ 

ــالمي إىل الحفاظ   دعا امللتقى اإلس
ــك  وتماس ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع
ــب املصلحة  ــة الداخلية، وتغلي الجبه

الوطنية.
ــف  ــى " بقلق بالغ وأس ــال امللتق وق
ــتهداف  ــديد نتابع ما يجري من اس ش
ــة يف العاصمة  ــكينة العام ــن والس لألم
ــىل تفجري  ــا، والعمل ع ــاء وغريه صنع
الوضع الداخيل؛ خدمة لقوى العدوان 
ــة لرغباتها  ــا وتلبي ــا ألجندته وتحقيق

ونزواتها التسلطية واالستعمارية".
ــان تلقته وكالة  ــا امللتقى يف بي ودع
ــية ممثلة يف  ــادة السياس ــبأ) القي (س
ــزة  ــىل وأجه ــيايس األع ــس الس املجل
ــزة األمنية  ــة ويف مقدمتها األجه الدول
ــن  ــظ األم ــا يف حف ــام بواجبه إىل القي
واالستقرار والتصدي لأليادي العابثة 

بأمن واستقرار البالد.

ــاء وعلماء  ــالء وحكم ــا عق كما دع
ــات  ــل واملكون ــن والقبائ ــائخ اليم ومش
ــدة  وح ــىل  ع ــل  العم إىل  ــية  السياس
ــرار البلد  ــماح النج الصف وعدم الس
إىل ما يخطط له من الفوىض واالقتتال 
ــوى  لق ــا  واضح ــا  دعم ــدم  يق ــذي  ال
العدوان يف تحقيق أي نرص أو تقدم يف 

جبهات الصمود.

ــي إىل  ــعب اليمن ــاء الش ــث أبن وح
ــة  ــزة األمني ــب األجه ــوف إىل جان الوق
ــتقرار يف العاصمة  ــظ األمن واالس لحف

صنعاء وكل املحافظات.
ــا امللتقى أحرار وعقالء املؤتمر  ودع
ــل واملصلحة الوطنية  ــم العق إىل تحكي
ــذه الفئة  ــع ه ــل عىل من ــا والعم العلي
ــف الوطني والحفاظ  والعودة إىل الص

عىل األمن واالستقرار.
ــب  ــوف إىل جان ــى الوق ــد امللتق وأك
ــان  ــش واللج ــي والجي ــعب اليمن الش
ــعبية واألجهزة األمنية يف مواجهة  الش
العدوان والحفاظ عىل تماسك الجبهة 
ــتهدافها  ــة، وعدم القبول باس الداخلي
ــن والعبث  ــيادة الوط ــن س ــل م أو الني
بتضحيات الشهداء.. داعيا الله تعاىل 
ــوء  ــن وأهله من كل س ــظ اليم أن يحف
ــروه وجمع كلمة أبنائه عىل ما فيه  ومك

العزة والكرامة والنرص.

مصدر بالداخلية يحذر من مساعي البعض اWخالل بأمن مصدر بالداخلية يحذر من مساعي البعض اWخالل بأمن 
واستقرار العاصمة صنعاءواستقرار العاصمة صنعاء

ــوزراء املرصي  ــىل رئيس ال ــة، القبض ع ــلطات اإلماراتي ــت الس الق
السابق أحمد شفيق يف منزله.

ــلطات  ــية" إن الس ــة "الصحافة الفرنس ــت وكال ــا، قال ــن جانبه م
ــي، ليتم  ــه يف     أبو ظب ــفيق يف منزل ــض عىل ش ــت القب ــة ألق اإلماراتي

ترحيله إىل مرص.
ــول إنه تم  ــفيق الق ــن مقربني من ش ــن مصدري ــة ع ــت الوكال ونقل

القبض عليه من منزله.
وقالت إحدى مساعدي شفيق إنها شاهدت مسؤولني يصلون إىل 

املنزل، وأخربوها أنه سيتم رحيله إىل مرص عىل منت طائرة خاصة.
ــفيق أعلن  ــت وكالة "رويرتز" عن مصدر خليجي قوله إن "ش ونقل

رغبته يف العودة إىل مرص، وأمنيته سوف تتحقق".
ــح لالنتخابات  ــه يعتزم الرتش ــن، قبل أيام، أن ــد أعل ــفيق ق وكان ش

الرئاسية لعام 2018، وأنه سيعود إىل مرص قريبا.
ويقيم شفيق يف اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 2012.

االمارات تلقي القبض على رئيس الوزراء المصري االمارات تلقي القبض على رئيس الوزراء المصري 
السابق وترحله بطائرة خاصة الى القاهرة  السابق وترحله بطائرة خاصة الى القاهرة  
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إحباط املؤامرة وسط العاصمة صنعاء
املتورطـني  مبحاسـبة  وتوعـد  اليمنـي  الشـعب  وطمـأن  الفتنـة  وأد  أعلـن  الرئيـس 

/
الحوثي  الدين  بدر  امللك  عبد  السيد  الثورة  قائد  جدد 
الدعوة إىل اإلحتكام إىل العقالء من املؤتمر الشعبي العام 

وعقالء وحكماء اليمن.
امس،  مساء  له  كلمة  يف  الحوثي  امللك  عبد  السيد  ودعا 
الفتنة  لوقف هذه  التدخل  إىل  والرشفاء  والعقالء  الحكماء 
وحل املشكلة .. وقال "دعوتنا واضحة امن واستقرار ودعوة 
تتمثل  مطلقة  وأولوية  كبرية  أهمية  وإيالء  وتفاهم  حلول 
والعاصمة  البلد  واستقرار  وامن  البالد  عىل  الحرص  يف 

صنعاء".
األمن  حالة  تثيبت  يف  اإلستمرار  أهمية  عىل  وحث 

التي  والعبثية  الفتنوية  املساعي  وإبطال  واإلستقرار 
معاناة  ندرك   " وقال   .. الدماء  وسفك  الفوىض  إىل  تسعى 
سكان العاصمة صنعاء من هذه التطورات السلبية ونحن 
قصارى  املعنية  واألجهزة  الدولة  مع  وسنبذل  جانبهم  إىل 

جهودنا يف تثيبت األمن واالستقرار" .
وأشار إىل أن األمن واالستقرار كان مرضب املثل عىل اإلدارة 
بها  ينعم  كان  التي  األمنية  لألوضاع  والجادة  الصادقة 
 .. املحافظات  مختلف  ومن  حزب  أي  من  العاصمة  سكان 
كبري  بشكل  والفوىض  التخريب  حالة  بدأت  اليوم   " وقال 
األمن  من  قائما  كان  ما  عىل  التخريبية  املليشيات  من 

واالستقرار ".

قائد الثورة: حنن إلى جانب الدولة في مواجهة هذا   التحرك العدائي
أشاد بالدور املسؤول لشرفاء املؤتمر ودعا املواطنني اىل التعاون مع رجال األمن

نص البيان الرئايس:
يا أبناء الشعب اليمني العظيم

الرشيف  النبوي  باملولد  يف غمرة احتفاالتكم 
بريطاني حاولت  وبعيد جالء آخر مستعمر 
أمن  من  النيل  التخريب  أيادي  بعض 
املدن  وبعض  صنعاء  العاصمة  واستقرار 
وإقالق السكينة العامة ضاربة عرض الحائط 
بكل القوانني ومتجاهلة العدوان الغاشم الذي 

يشن عىل بالدنا بقيادة السعودية واإلمارات 
العمد  والقتل  البشعة  الجرائم  ومارست 
االحتفاالت  يف  املشاركني  األبرياء  للمواطنني 
باملولد النبوي باالستهداف املبارش دون رادع 

من دين أو ضمري.
وامليليشيات  العنارص  هذه  به  تسببت  ما  إن 
الجبهة  له  تعرضت  ما  اخطر  هو  التخريبية 
من  وانطالقا  العدوان،  بداية  منذ  الداخلية 
الوطنية  واملصلحة  املقدس  الوطني  الواجب 

املكونات السياسية  العليا وبعيدا عن مصالح 
بكل  حدث  ما  مع  الدولة  أجهزة  تعاطت 
من  الرشفاء  جانبها  إىل  واصطف  مسئولية 
املكونات  مختلف  ومن  الوطن  هذا  أبناء 
الفتنة  هذه  لوأد  الوطنية  والقوى  السياسية 

وتثبيت األمن واالستقرار.

/ سبأ
الفتنة  وأد  السيايس األعىل  املجلس  الصماد رئيس  الرئيس صالح  اعلن 
التي اندلعت عىل خلفية قيام العنارص التخريبية باثارة الفوىض وقطع 

الطرقات وقتل املحتفلني باملولد النبوي الرشيف يف العاصمة صنعاء.
ووجه الرئيس صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل مساء امس 
بيانا هاما  دعا املغرر بهم ممن تورطوا يف االعمال التخريبية اىل العودة 

بعد التنسيق مع األجهزة األمنية.
التفاصيل صـ ٠٢
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